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1. ATARIKOAK 

Lan honen helburua Alegiako Hiri Antolamenduarako Plan Orokorrak izan dezaken eragin 
linguistikoa ebaluatzea da.  

Alegia Gipuzkoako ekialdean kokatzen den udalerria da, Tolosaldea eskualdearen 
barnean. Donostiatik 30 kilometrora dago eta bertara iristeko  N-I errepidea eta Renferen 
aldiriko tren zerbitzua ditu. Hego Euskal Herriko beste hiriburuetara eta Baionara errepidez 
ordubete inguruko bidea dago. Donibane Garazira eta Maulera pixka bat gehiago. 7,8 
km²ko azalera du 1700 biztanle dituen herri honek eta itsasoaren mailarekiko 94 metroko 
altueran dago. 

Oria ibaiaren arroan kokatzen da eta badu beste adar bat ere. Amezketa eta Oria ibaiek 
Alegian egiten dute bat. Bi gune nagusi ditu herriak. Alde batetik San Juan kalea eta 
bestetik Larraitz auzoa. Horiez gain, Auzo Txikia, Errotaldea eta Beistin auzuneak eta landa 
eremuan kokatutako hainbat baserri ere badira.  

Tolosa da eskualdeko hiri nagusia baina Alegia inguruko herri txikientzako (Altzo, Orendain, 
Ikaztegieta, Aldaba...) zerbitzu gune nagusia da. Errotaldeko eta Bazurkako industrialdeak 
eta San Juan kalean zein Larraitz auzoan kokatzen diren mota ezberdineko saltokiak, 
tabernak eta jatetxeak dira herriko jarduera ekonomiko nagusiak.  

Udalerri euskalduna da Alegia, 2011ko ezagutzaren datuek horrela adierazten dute (% 
76,7). Hala ere, azken urteotan eman diren migrazioek euskararen ezagutzan eragin 
nabarmena izan dute.  

Hori kontuan hartuta, egitasmo honen helburu nagusia da Hirigintza Antolamendu Plan 
Orokorrak (HAPO) bertako errealitate linguistikoan izan ditzaken balizko eraginak 
aurreikustea, identifikatzea eta ebaluatzea. Horrez gain, euskararen eta euskal hiztun 
elkartearen egoerari kalterik eginez gero, horiek murrizteko eta aurrea hartzeko neurriak 
hartzea ere bai.  
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2. EBALUAZIO PROZESUA 

METODOLOGIA  

Eragin Linguistikoa Ebaluatzeko hasierako tresna GFA eta UEMAk elkarlanean sortu zuten, 
tresna hura garatu egin du UEMAk eta lan horren emaitza da egitasmo honetan 
jasotakoa. Hau da Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE) egiteko jarraitu den 
metodologia.  

I. EGITASMOA ETA GARATUKO DEN TOKIAREN TESTUINGURUA AZTERTU 


Eragin linguistikoaren balorazioak jaso aurretik, eragin eremuari dagokion informazio 
garrantzitsua aztertu da. Prozesu horretan, kontuan hartzekoak diren datuak honakoak 
izan dira: datu demografikoak, soziolinguistikoak eta sozioekonomikoak.  

II.GALDETEGI LABURRA ERANTZUN 


Edozein proiektuk edo egitasmok udalerri bateko egoera soziolinguistikoan eragingo duen 
edo ez ondorioztatzeko balio duen galdetegia da. Galdetegi sinplea da, galderei BAI 
edo EZ erantzuna eskatzen duena  

Aldaketa lau faktore nagusik eragingo dute: biztanle kopurua ugaritzeak edo bisitari/
erabiltzaile/langile kopurua ugaritzeak, hizkuntza politika aldatzeak edota tokiko 
harreman sareak aldatzeak.  

III. ERAGIN LINGUISTIKOAREN INDIZEA KALKULATZEA

 
Biztanleriaren kopurua aldatuko delako bete da urrats hau. Horretarako Hauskortasun 
indizea eta Euskararen Proiekzio indizea ere kalkulatu dira. 
 
IV. ERAGIN LINGUISTIKOAREN GALDETEGIA BETE 


Galdetegi honek eragin linguistikoa identifikatzeko eta ebaluatzeko balio du, modu 
zehatzago batean, eta hizkuntzaren ikuspegitik proiektuak edo jarduerak izan ditzakeen 
gabeziak aurreikusten laguntzen du.  

Galdetegi honen helburua eragin linguistikoaren nolakotasuna aztertzea eta eragina 
jasan dezaketen alderdiak identifikatzea da.  

Hizkuntzari estu lotutako aldagaien hauen inguruan galdetu da:  
• Komunitatearen kutur eta gizarte bizitzan  
• Biztanleriaren/bisitarien euskararen ezagutzan  
• Biztanleen/bisitarien euskararen erabileran  
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• Jardueren/zerbitzuen komunikazioan  
• Eragin eremuaren hizkuntza-paisaian  
• Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintzan – erabileran  

V. FUNTSEZKO ALDERDIEI BURUZKO GALDETEGIA BETETZEA 


Edozein proiektu edota jarduerak jaso beharreko funtsezko alderdiak biltzen dituen 
galdetegia da. Galdetegiaren bidez, ekimenean zein praktika barne hartu ez diren 
identifikatu da. Horri esker, neurrien zerrenda egin ahal izan da, bukaerako txostenean 
kontuan har daitezen.  
 
Funtsezko alderdiak bost ataletan banatuta daude: 

 
-  Proiektuaren/jardueraren izaerari lotutakoak: Proiektua edo jardueraren izaera bera 
moldatzea edota osatzea, kaltea murrizteko.  
 
-  Proiektuaren/jardueraren dimentsioari (espazioan eta denboran) lotutakoak: 
Proiektua aurreikusi baino tamaina txikiagokoa egitea edota aurreikusitakoa baino 
gehiago luzatzea denbora bere exekuzioa.  
 
-  Proiektuaren/jardueraren lekukotzeari lotutakoak: Proiektua edo jarduera garatzea 
aurreikusitako lekuan beharrean, beste lekuren batean garatzea.  
 
-  Proiektua/jarduera garatzeko ezarritako hizkuntza-irizpideei lotutakoak: Proiektuari/
jarduerari mota desberdinetako (ahozkoa, idatzizkoak, kontrataziotarako...) hizkuntza 
irizpideak ezartzea.  
 
- Proiektuaren/jardueraren kaltea konpentsatzeko proiektu/jarduera osagarriak (neurri 
aringarriak): Garatuko den proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murrizketa bere 
baitan bestelako jarduera edo proiektu osagarriak aurreikustea.  

 
Izaera, dimentsioa eta lekukotzeari lotutako alderdiak bost jarduera nagusitan banatuta 
daude: 

1. Etxebizitza 
2. Jarduera ekonomikoa, enplegua 
3. Ekipamenduak  
4. Espazio libreak 
5. Jarduera soziokulturala.  

 
Hizkuntza irizpideei eta jarduera osagarri/aringarriei lotutako alderdiak orokorrean 
galdetuko dira, jarduera edozein dela ere.  
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VI.NEURRI ZUZENTZAILEAK 

 
Behin diagnostikoa eta aurreikuspena eginda, zein funtsezko alderdiei buruzko azterketa 
eginda, azaldu diren eragin posible horiei zein neurri zuzentzaile proposatzen zaien 
azaltzeko puntua da honakoa. 

PROZESUA 
 
 Ebaluazio prozesuan garatzeko lantalde bat osatu da: 

 
-  Balorazio Lantaldea: Unai Iraola Agirrezabala (Alkatea), Mikel Artola (Euskara 
Zinegotzia), Goizane Arana Arexolaleiba (UEMA) eta Inhar Agirrezabal (Udal 
Arkitektoa), 

Ebaluazio prozesuak hiru fase izan ditu:  
 
- Aurrelanak 
- Ebaluazio taldea  
- Lantalde irekia 
- Txostena 

 
1. AURRELANAK 

 
Lehenengo fasean honakoak izan dira zereginak: proiektuaren inguruko eta Alegiako 
informazioa eskuratzea. Oinarrizko datu bilketa, zeharkako iturrietatik datu bilketa, 
dokumentuak, estatistikak.  
 
Iturri hauek erabili dira: Eustat, INE, Euskal Herriko Adierazle Linguistikoen Sistemaren 
Informazioa (EAS), UEMA (Azterketa Sozioekonomikoa eta Soziolinguistikoa) eta Alegiako 
Udaleko datuak. 
  
Datu horietatik erauzitakoekin osatu dira Hauskortasun indizea, Euskararen Proiekzio 
indizea eta Eragin Linguistikoaren indizea.  
 
2. BALORAZIO LANTALDEA

 
Aldez aurretik aipatutako indizeen emaitzak eta datuak kontuan hartuta Balorazio 
Lantaldea arduratu da Eragin Linguistikoaren Ebaluazio galdetegiak bete eta puntuazioa 
ezartzeaz.  

 
1. bilera

Parte hartzaileak Balorazio lantaldea

1. bilera
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3.LANTALDE IREKIA

 
Balorazio Lantaldeak egindako lana lantalde irekiari aurkeztu eta beharrezko neurri 
zuzentzaileak ezartzeko ekarpenak jaso dira.  
4. bilera: Parte hartze taldea 

BILERAK 

4. TXOSTENA 


Txostenaren erredakzioan talde teknikoak hartu du parte eta Balorazio Batzordearekin 
partekatu da  

Egindakoak Balorazio lantaldea eratu 
Kronograma 
Galdetegi laburra bete 
Prozedura zehaztu 
Hipotesiak planteatu

1. bilera1. bilera
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2. bilera: ebaluazioa

Parte hartzaileak Balorazio lantaldea

Egindakoak Datuen azterketa eta diagnostikoa partekatu 
Egoera eta izan dezakeen eragina 
3. galdetegia (eragin linguistikoaren intentsitatea) bete

3. bilera: neurri zuzentzaileak

Parte hartzaileak Balorazio lantaldea

Egindakoak 4. galdetegia partekatu 
Neurri zuzentzaileak proposatu
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3. HAPO 

PLAN OROKORRA IDAZTEKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK  

HIRIGINTZA EKOLOGIKOA 


• Lurralde eredu jasangarri baten ezarpena, egungo testuinguru konplexuari egoki 
erantzungo diona (klima aldaketa, erregai fosilen krisia, informazio gizartea, eta abar). 
Honetarako Hirigintza Ekologikoan oinarritutako hiri eredua proposatzen da. Sistema 
eraginkorra eta bizigarria lortzea du helburu. Hiri-trinkotasunak, hiri- konplexutasunak, 
eraginkortasunak eta gizarte kohesioak ezaugarritzen dutena.  

• Hirigintza Ekologikoaren ereduaren irizpideak eta neurriak hirigintza planeamendu 
orokorra definitzen duten esparru guztietan txertatzea (lurzoruaren okupazioa, espazio 
publikoa eta bizigarritasuna, mugikortasuna eta zerbitzuak, konplexutasuna, espazio 
berdeak eta biodibertsitatea, hiri-metabolismoa eta gizarte kohesioa).  

• Alegiako HAPOren ingurumen ebaluaziorako Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak igorritako “Erreferentziako 
Agiria”-n zehaztutako ingurumen irizpide eta helburuekin bat egitea.  

LURRALDE EGITURAKETA 


• Alegiak duen kokapen estrategikoa dela eta, azpieskualde-buru (polo ertaina) bezala 
kontsideratzea, Tolosaldeako eskualdearen hego-ekialdeko erpinean kokatutako 
lurraldeari zerbitzu emateko prestatuz.  

• Lurralde mailako arau eta irizpideetatik eratortzen diren legezko zehaztapen berrietara 
egokitzea.  

LURZORUAREN SAILKAPENA ETA KALIFIKAZIOA. ANTOLAKETA - IRIZPIDE 
OROKORRAK. 


• Lurraldearen kontsumoa era neurritsu batean egin. Lurzoruen birsailkapena mugatzen 
da beren egungo erabilera egungo landa-lur sailkapenarekin bat ez datozen 
lurzoruetara: H.E.17-Ampisa, H.E.16-Erbeta Iparra –hiri lurrak- eta H.E.19- Franconi – 
hiritargarria -.  

• Gaur egungo hiri-egituran dauden hutsuneak bete eta trinkotu.  
• Bizitegi eta Industriari lotutako Bazurka, Ampisa, Erbeta Hegoa, Alde Zaharra, Larraitz 

Ekialdea eta Mendebaldea, Fabrensa (hegoa), Becker eta Beistin Hirigintza 
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garapenerako esparruak finkatu. Orendain eta Errota esparruak beren egungo egoeran 
finkatu, AA.SSetan ezarritako zabaltze proposamenak atzera botata.  

• Ekipamendu publikorako Parkea, Kiroldegia, Eskolak eta Hilerria esparruak finkatu.  

• Bizitegirako garapen berriak, hiri- transformazioa eta berroneratze operazioen bidez, 
Hegoalde eta Fabrensa II (iparraldea) esparruetan.  

• Hirugarren Sektoreko Jarduera Ekonomikoetarako Erbeta Iparra esparrua antolatu.  

• Zuzkiduratarako Sistema Orokor bezala, Franconi esparrua txertatu, lurzoru hiritargarrian.  

• Espazio Libreen Orokorrari, Hilerri zaharra eta honen eta Amezketa ibaiaren gaineko zubi 
zaharraren arteko lurrak gehitu, lurzoru hiritar-ezinean.  

• Zerbitzu publikorako gune jarrai baten antolaketa, Amezketa ibaiaren ezker ibarrean; 
Kiroldegia, Franconi eta Hilerri zaharraren inguruko Espazio libreen gune berria elkartuz.  

BIZITEGI GARAPENA 


• Bizitegi garapen neurritsua, Alegiako biztanleriaren etorkizuneko bizitegi beharrei 
erantzungo diena; “aktibatuak” izan behar duten etxebizitza hutsen parkea kontuan 
hartuta betiere.  

• Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeak 3.000 biztanletiko gorako udalerrientzat 
ezartzen dituen Babes Publikoko Etxebizitzetarako erreserbak bermatzea, azpi-
eskualdearen buru funtzioa bere gain hartuz.  

• H.E.6-Hegoalde esparruaren bizitegi garapena (30 etxebizitza), hiri- transformazio eta 
berroneratzearen bitartez. Inguruko espazio libreen eta bide- azpiegituren hobekuntza, 
eta ekipamendu berri baten antolaketa. 

•  H.E.18-Fabrensa esparruaren bizitegi garapena (104 etxebizitza), hiri- transformazio eta 
berroneratzearen bitartez, eta egungo industria jardueraren leku-aldatzea Bazurka 
esparrura. Erabilera mistoen sustapena, bizitegi erabilerarekin bateragarri diren jarduera 
ekonomikoak antolatuz.  

• Alegiako Alde Zaharraren ondare eraikiaren berraktibatzea (etxebizitza huts kopuru 
handia duena), Birgaitzeko Plan Bereziaren berrazterketaren bidez.  

JARDUERA EKONOMIKOAK 


• H.E.11-Fabrensa (iparra), H.E.12- Becker eta H.E.17-Ampisa esparru industrialak finkatzea. 
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• H.E.15-Bazurka esparruan dauden eraikuntza-aurreikuspenen garapena (indarrean 
dagoen Plan Partziala). 

• H.E.16-Erbeta Iparra esparruaren mugaketa, hirugarren sektoreko jarduera 
ekonomikoetarako (turismo ostatuak, ostalaritza, merkataritza ...)  

BIDE AZPIEGITURAK 


• Aralar Bidearen luzapena eta GI-2133 errepidearen arteko loturaren hobekuntza  

• Aralar bidearen transformazioa, kalearen sekzioa eta trazadura oinezkoen, bizikleten eta 
ibilgailuen trafikoetarako egokituz (Bidegorri baten eraikuntza errepide eta espaloiaren 
artean).  

• GI-2131 Hiri-zeharbidearen hobekuntza (Bidebarrieta-Erbeta), Bazurkarako sarbideraino, 
egungo galtzadari oinezkoen ibilbidea gehituz (espaloiak).  

• Erbeta Errepidetik Bazurka ingururako sarbidean galtzada eta espaloiaren trazaduraren 
hobekuntza eta zabaltzea.  

• N-1 autobidearen trazadura aldatzea (Alegia eta Tolosa-Hegoa lotuneen arteko zati 
bikoiztua), goiko galtzada zabalduz trafikoaren bi zentzuak hartzeko eta GI- 2131 
errepidearen antzinako trazadura berreskuratuz (Tolosaldeako LPP).  

• Dagozkien arloko plan eta erakundeek ezarritako determinazio lotesleak aintzat hartu.  

INGURUNE FISIKOA-LURZORU URBANIZAEZINA 


• Egungo AA.SS-etako landa-lurren dimentsio eta zedarriztapen orokorra mantendu. Hiri-
lurzoru eta lurzoru- hiritargarrira soilik pasako dira, beren egungo ezaugarriengatik 
kategoria horietan egon behar luketen lurrak (Ampisa, Erbeta Iparra, Franconi) 

• Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren zonifikazioa eta ingurumen 
arloko araudietako xedapenetan ezarritako baldintzatzaile gainjarriak txertatu.  

• Aldabatxiki 2005.1 Herri Onurako Mendiaren Antolamendu Planaren irizpide eta 
helburuekin bat egin.  

• Langaurre Aisialdi Eremua finkatu.  
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• Berde gune berri baten sorrera, aisialdiari lotua, Hilerri zaharraren eta Amezketa ibaiaren 

gaineko zubi zaharraren inguruko lurretan, hegoaldetiko sarbideak antolatu eta 
dignifikatzeko helburuarekin.  

GENERO IKUSPEGIA 


• Genero Ikuspegia HAPOren determinazio guztietan oinarrizko eta zeharkako elementu 
bezala txertatzea, emakume eta gizonen berdintasunari dagokionean.  

ERAGIN LINGUISTIKOA 


• HAPOren eragin linguistikoa aztertuko da (ELE-Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa). Horren 
arabera, Plan Orokorraren proposamenetatik eratorri daitezkeen kalteei aurre hartzeko 
edo arintzeko beharrezko neurriak proposatuko dira. 
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4. TESTUINGURUA  

DATU OROKORRAK  

POPULAZIOAREN BILAKAERA 


Iturria:Eustat  

ADIN  PIRAMIDEA 


Iturria:Eustat2014 

guztira Alegia

1746 1981

1677 1986

1680 1991

1662 1996

1583 2001

1664 2006

1790 2011

1760 2016
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AZKEN 5 URTEOTAKO MIGRAZIO MUGIMENDUAK 


Iturria:Eustat 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

MIGRAZIO MUGIMENDUAK

Immigrazioa 30 23 45 38 27 29

Emigrazioa 9 13 33 27 31 24

Helburuko barne-migrazioa 56 51 47 58 56 69

Jatorrizko barne-migrazioa 71 62 73 77 61 58

Migrazio saldoa. Guztira 6 -1 -14 -8 -9 16

Migrazio saldoa-gizonezkoak 8 -6 -2 -5 -10 16

Migrazio saldoa-emakumezkoak -2 5 -12 -3 1 0

Udalerri barruko migrazioak 55 24 63 45 65 52

BIZTANLERIA JAIOLEKUAREN ARABERA

Biztanleria guztira. 1.790 1.790 1.795 1.781 1.774 1.760

Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren 

arabera. Euskal AE 

1.492 1.499 1.502 1.471 1.457 1.436

Araba 1 1 1 1 1 3

Bizkaia 15 15 16 15 14 9

Gipuzkoa 1.476 1.483 1.485 1.455 1.442 1.424

Beste probintziak 146 144 146 153 151 148

Atzerria 152 147 147 157 166 176
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ADIERAZLE LINGUISTIKOAK  

EZAGUTZA DATUAK 


Iturria:Eustat 2016 

Eustateko datuez gain, Soziolingusitika Klusterrak osatutako Euskararen Datu Basea (edb) 
erabili da Alegiako datu gehiago eskuratzeko. Hauek dira bertan jasotako ondorioak 
(2011ko datuak): 
 - % 58,2k euskara du etxeko hizkuntza  

- % 65,4k euskara du lehen hizkuntza 

Horiez aparte, Xabier Bengoetxeak egindako lanetik (Arnasguneak. Ezaugarriak. Zenbait 
arnasguneren egoeraren behaketa, 2011-12) ondorengo datuak eskuratu dira: 
 -  2001ean Alegiak %82,75eko euskaldutasun maila deklaratu zuen; 2006an, berriz, 
%77,88koa. 
 - Hizkuntza-erabilera, 1991tik 2006ra arteko bilakaera (EUSTATeko datuak oinarri): 

- etxean egiten den hizkuntza euskara - %19,56 
- etxean egiten den hizkuntza gaztelania + %5,46 
- etxean egiten den hizkuntza biak + %14 

- EUSTATeko datuen arabera 1996tik 2006ra 107 etxebizitza gehiago 
- % 65,4k euskara du lehen hizkuntza 
- Hizkuntza-erabilera, 1991tik 2006ra arteko bilakaera (EUSTATeko datuak oinarri): 

2011 2006 2001 1996 1991 1986 1981

Euskaldunak %77 %81 %85 %85 %83 %84 %79

Euskaldun alfabetatuak %60 %68 %71 %53 %71 %66 %46

Euskaldun erdi-alfabetatuak %14 %11 %13 %29 %9 %13 %26

Euskaldun alfabetatu gabeak %3 %2 %1 %3 %3 %5 %7

Ia-euskaldunak %13 %13 %10 %9 %10 %8 %12

Ia-euskaldun alfabetatuak %7 %6 %3 %3 %2 %2 %4

Ia-euskaldun alfabetatu gabeak %4 %4 %4 %3 %4 %4 %7

Ia-euskaldun hartzaileak %2 %3 %3 %3 %4 %2 %1

Erdaldunak %10 %6 %5 %6 %7 %8 %9
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Euskaldunak Ia 
euskaldunak

Erdaldunak Ama-
hizkuntza 
euskara 

Ama-
hizkuntza 

gaztelania

Ama-
hizkuntza 

biak

Etxean 
egiten den 
hizkuntza 
euskara

Etxean 
egiten den 
hizkuntza 

gaztelania

Etxean 
egiten den 

hizkuntza 
biak

2006 %77,88 %12,32 %6,31 %70,13 %23,62 %5,11 %52,94 %26,14 %20,5



�
 

 

Gainera, ELE dokumentua osatzeko, bertan jaso dira Kale-neurketa 2017 txostenean 
argitaratutako datuak, publikatu berriak, ere: 

3. TAULA: IKERKETAREN BAITAN SARTU DIREN HERRIAK, BEREN EUSKARAREN KALE-ERABILERA 
OROKORRAREN, EUSKARA GAITASUNAREN ETA BIZTANLE KOPURUAREN ARABERA. UEMA eta 

Tolosaldeko udalerriak 

Iturria: Erabilerarako: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako 
udalerriak 2015, 2016 eta 2017. Euskara gaitasunerako eta biztanleriarentzat: EUSTAT eta NEI, Biztanleriaren eta 
Etxebizitzen Estatistikak, 2011 eta 2001.  

Udalerria biztanle 
kopurua

Ezagutza Euskara indizea Guztira 
euskara 
erabilera

Alegia 1.720 %76,74 %83,11 %77,60
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4. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA OROKORRA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 

2015-2016-2017. 

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 
2015, 2016 eta 2017.  

5. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, ADINAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko 
udalerriak, 2015-2016-2017 

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 
2015, 2016 eta 2017. 

6. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, SEXUAREN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko 
udalerriak, 2015-2016-2017 

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 
2015, 2016 eta 2017. 

Udalerria Guztira lagina
Euskaraz Gaztelaniaz Beste 

hizkuntzetan

kop. % kop. % Kop. %

Alegia 2.133 1.655 %77,60 439 %20,60 39 %1,80

Udalerria Guztira lagina
Euskaraz Gaztelaniaz Beste 

hizkuntzetan

kop. % kop. % Kop. %

Haurrak 481 393 %81,70 80 %16,60 8 %1,70

Gazteak 283 267 %94,30 16 %5,70 0 %0

Helduak 1.131 846 %74,80 256 %22,60 29 %2,60

Adinekoak 238 149 %62,60 87 %36,60 2 %0,80

Udalerria Guztira lagina
Euskaraz Gaztelaniaz Beste 

hizkuntzetan

kop. % kop. % Kop. %

Emakumezkoak 1.148 888 %77,40 243 %21,20 17 %1,50

Gizonezkoak 985 767 %77,90 196 %19,90 22 %2,20
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7. Taula: HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, HAURREN PRESENTZIAREN ERAGINA AZTERTZEKO 

SOLASKIDE-TALDEEN ARABERA. UEMA eta Tolosaldeko udalerriak, 2015-2016-2017 

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak, UEMA eta Tolosaldeako udalerriak 
2015, 2016 eta 2017. 

EUSKARAREN INGURUKO EGITURAKETA 


Alegia UEMAko kide da eta Udalerriko Euskara Sustatzeko Plana du. Horretaz gain Euskara 
Batzordea eta Euskara teknikaria ere baditu udalerriak.  

DATU SOZIOEKONOMIKOAK 

BIZTANLERIA AKTIBOA


Iturria:Eustat 2011 

Udalerria Guztira 
lagina

Euskaraz Gaztelaniaz Beste 
hizkuntzetan

kop. % kop. % Kop. %

Haurren artean 206 179 %86,90 27 %13,10 0 %0

Nagusien artean 1.306 1.007 %77,10 278 %21,30 21 %1,60

Nahasian 621 469 %75,50 134 %21,60 18 %2,90

Biztanleak 1790

Biztanle ez aktiboak 931

Biztanle aktiboak 859

Lana duten biztanleak 745

Biztanleak langabezian 114

Lehenengo lanaren bila 12

Lana egin dute lehenago 102
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EKIPAMENDUAK 


HEZKUNTZA 
 
Alegian bi ikastetxe daude: Alegiako San Juan Herri Ikastetxea eta Alegiako BHI Institutua. 
Biak D eredukoak dira. 2017-18 ikasturtean 446 haur eta gazte daude matrikulatuta 
Alegiako eskolatan.  

San Juan Herri Ikastetxea: 
• HH2: 12 ikasle 
• HH3: 18 ikasle 
• HH4: 18 ikasle  
•  HH5: 32 ikasle  
•  LH1: 24 ikasle 
•  LH2: 29 ikasle 
• LH3: 31 ikasle 
• LH4: 28 ikasle 
• LH5: 23 ikasle 
• LH6: 17 ikasle  

Aralar Institutua: 
• DBH1: 63 ikasle 
• DBH2: 59 ikasle 
• DBH3: 49 ikasle 
• DBH4: 43 ikasle 

ALDE ZAHARRA  

Udaletxea, gaztetxea, egoitza, Eliza, anbulatorioa egia, farmazia, frontoia, tabernak, 
dendak, Kutxabank  

KIROLDEGIA 

Liburutegia, KZ gunea, frontoia, Kultur-etxea, haurtzaindegia 
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5. ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA 

GALDETEGI LABURRA 


Alegiako HAPOan jasota dagoen hizkuntzan eragina izan dezakeen esku-hartze nagusia 
etxebizitzak dira, batez ere, eraikiko diren etxebizitza berriak. Eraikitzea aurreikusita 
dagoen etxebizitza kopuruak biztanleriaren hazkunde ekarriko luke eta beraz eragina 
izango luke tokiko biztanleriaren kopuruan. Ondorioz arrazoizkoa da prebentzio ikuspegitik 
izan dezakeen eragina neurtzea. Horiez gain, anbulatorio berriaren balizko eraikuntzak ere 
bisitarien kopuruan aldaketa eragin ditzake. 

 
BILAKAERA INDIZEA  

Euskararen ezagutzaren bilakaera eta hauskortasun indizearen arteko uztarketatik sortzen 
da indize hau. Herri batek zenbat eta hauskortasun indize altuagoa izan, esan nahi du 
orduan eta gaitasun gutxiago izango duela euskararen ezagutzan izango den inpaktuari 
aurre egiteko. Bi indizeren batuketaren emaitza da: Hauskortasun Indizea eta Euskararen 
Proiekzio Indizea. 
  

HAUSKORTASUN INDIZEA 


Hauskortasun indizearen helburua da edozein esku-hartzek eragin eremuaren egoera 
soziolinguistikoa zer-nolako neurrian hauts dezakeen neurtzea . Indizea aldagai hauez 

AZALPENA BAI/EZ GALDERA

Etxebizitzak eraikiko dira Bai 1. Proiektuak/egitasmoak izango du eraginik tokiko 
biztanleria kopuruan? 
(etxebizitzak eraikiko direlako, lanpostuak sortuko 
delako...) 

Anbulatorioa eraikiko balitz Bai 2. Proiektuak/egitasmoak izango al du eraginik 
tokiko bisitari kopuruan? 
(aisialdi guneak eraikiko delako, zerbitzuak sortuko 
direlako, lanpostuak ugarituko direlako...) 

Ez 3. Proiektuak/egitasmoak izango al du eraginik 
tokiko hizkuntza politikan? 
(erakunde baten izaera aldatzen denean, eskola 
baten hizkuntza eredua aldatzen denean, zerbitzu 
baten publifikazio edo pribatizazio kasuetan...) 

Ez 4. Proiektuak/egitasmoak izango al du eraginik 
tokiko hiztun komunitatearen harreman sareetan? 
(ludoteka berria egiten den kasuan, herrian parkerik ez 
eta parke bat eraikitzen den kasuan, eskola txiki bat 
irekitzen den kasuan...) 
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osatuta dago: biztanle kopurua, euskaldunen ehunekoa, euskara lehen-hizkuntza duten 
pertsonen ehunekoa, etxean euskaraz egiten duten pertsonen ehunekoa, UEMAko 
udalerriak eta Euskara sustatzeko dauden planak eta abar.  
  
Alegiaren kasuan ezagutza mailari eta herriaren tamaina txikiari erreparatuz gero 
hauskorra da, baina euskararen inguruan duen egituraketak hauskortasun maila hori 
arindu egiten du. Hauskortasun indizearen eskala txikitik (2) oso handira (18) doa, horren 
arabera Alegiako Hauskortasun indizea ERTAINA da.  

EUSKARAREN PROIEKZIO INDIZEA 


Euskararen ezagutzak biztanle berrien etorrerarekin izango lukeen bilakaeraren proiekzioa 
egiteko 4 hipotesi hartu dira kontuan, udal ordezkariarekin eta arkitektoarekin adostu 
ostean. Hipotesi horietan aldagai nagusiak Hegoalde eta Fabrensa I eremuetako 
etxebizitza kopurua dira; baita Alde Zaharreko etxebizitza hutsak betetzea ere. Hauek dira 
lau hipotesiak:   

1. Alde Zaharreko etxe hutsak betetzea (85) eta hasierako onarpenerako 
dokumentuak aurreikusitako garapen proposamena (Hegoalden 30 eta Fabrensa 
Ien 104) 

2. Hasierako onarpenerako dokumentuak aurreikusitako garapen proposamena 
(Hegoalden 30 eta Fabrensa Ien 104) 

3. Alde Zaharreko etxe hutsak betetzea (85) eta hasierako onarpenerako 
dokumentuaren araberako gutxieneko bizitegi ahalmenari dagokion garapena (83 

Alegiako 
Hauskortasun indizea

Biztanle Kopurua:  
1.001 eta 3.000 biztanle bitartean 4

Euskaldun Portzentajea: 
%70 eta %80 bitartean 4

Lehen hizkuntza: %70-%60 bitartean 3

Etxeko hizkuntza: %60-%50 bitartean 2

Euskararen inguruko egituraketa: 
UEMA + Euskara Plana

0

Hauskortasun Indizea 7,67

HAUSKORTASUN ERTAINA
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etxebizitza berri; Hegoalden 30 eta Fabrensa Ien 53, ordea, ez litzateke bideragarria 
izango) 

4. Alde Zaharreko etxe hutsak betetzea (85) eta hasierako onarpenerako 
dokumentuak aurreikusitako garapen proposamena baino %20 gehiago 
(Hegoalden 36 eta Fabrensa Ien 125) 

*bizitegi hutsa: gutxienez bizitegi-parkearen %2 

BILAKAERA INDIZEA (BI)

 
Eragin linguistikoaren bilakaera indizea honela kalkulatzen da:  

Euskararen proiekzio Indizea + HIren eragina  

Euskararen proiekzio 
Indizea

1. Alde Zaharra + Hegoalde 
+ Fabrensa I 

-% 5,99

2. Hegoalde + Fabrensa I -% 4,09

3. Alde Zaharra + 83 -% 4,90

4. Alde Zaharra + Hegoalde 
+ Fabrensa I + %20

-% 6,51

HI HIren eragina

6-9 Hauskortasun ertaina 2
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Biztanleak 
gaur egun 

Gaur egun 
euskaldunak 

Etxe 
berriak

Biztanle 
berriak

Biztanle 
berriekin 
guztira 

euskaldunak

Euskararen 
Proiekzio 
indizea

1. Alde Zaharra + Hegoalde + 
Fabrensa I 

1790 %76,7 219 657 %70,71 -% 5,99

2. Hegoalde + Fabrensa I 1790 %76,7 134 402 %72,61 -% 4,09

3. Alde Zaharra + 83 1790 %76,7 168 504 %71,80 -% 4,90

4. Alde Zaharra + Hegoalde + 
Fabrensa I + %20 1790 %76,7 246 738 %70,19 -% 6,51



�
HI  

Erabat positiboa (10) eta oso larria (-10) artean dagoen eskalaren arabera, lau hipotesiek 
moderatua balorea daukate; maila ezberdinean bada ere. 

  

BI

1. Alde Zaharra + Hegoalde + 
Fabrensa I 

-3,99 Moderatua

2. Hegoalde + Fabrensa I -2,09 Moderatua

3. Alde Zaharra + 83 -2,90 Moderatua

4. Alde Zaharra + Hegoalde + 
Fabrensa I + %20

-4,51 Moderatua
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ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA  

Eragin Linguistikoaren intentsitatearen ebaluazioa aurreko atalean landutako lau 
hipotesien arabera egin da. Lehen bi hipotesiek, hiri konfigurazioaren eraldaketan, 
antzekotasun handiak dituzte eta intentsitate berdina eman dute. Hirugarren hipotesiak,  
Alde Zaharra biziberritzeaz gain etxebizitza berri ahalik eta gutxien aurreikusten dituenak, 
intentsitate baxuena eman du; eta laugarren hipotesiak, aldiz, intentsitate Larria. Beraz, 
azken aukera hau ekiditea litzateke egokiena. 

ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA HAPOren 
AURRERAPEN DOKUMENTAZIOAN AURREIKUSITAKOA ERAIKIZ GERO (1. eta 2. 
hipotesiak) 


Lehen bi hipotesien araberako hirigintza garapena gauzatzeak, komunitatearen kultur eta 
gizarte bizitzan eragina izango luke; eragin baxua orokorrean, baina handia proiektua 
gauzatuko den eremuan. Dena den, bizilagun berrien ezaugarrien arabera aldakorra 
izango da.  

Tokiko euskararen ezagutzan eta erabileran etengabeko eragin hedatua izango duela 
aurreikusi da, neurri ertain batean eragingo luke. Hemen ere biztanle berrien jatorri 
errealaren araberako izango litzateke.   

Hizkuntza paisaian proiektua garatutako eremuan eragin mugatua baina etengabekoa 
izan daiteke; gehienez ere ertaina gisan baloratu da. 

Zerbitzu eta jardueren komunikazioan eragina baxua izango dela esan daiteke; halere, 
proiektua gauzatuko den eragilearen hizkuntza irizpideak bideratzen ez badira, proiektua 
gauzatu bitarteko eragin zuzena nabarmena izan daiteke. Euskarazko zerbitzuen 
eskaintzan, ordea, proiektua egin eta gero ere etengabeko eragin mugatua zein hedatu 
emango dela aurreikusi da, maila ertainean. 
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ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA 83 ETXEBIZITZA BERRI 
BAKARRIK ERAIKIZ GERO (3. hipotesia)


3. hipotesian aurreikusi da esku-hartzearen zatirik handiena herriaren erdigunera 
mugatuko dela, eta biztanle berrien kopurua oso baxua izango dela. Kasu horretan, 
eragina baxuagoa izango da, eta, gainera, herriak gaitasun handiagoa izango dute 
balizko eragin kaltegarriak murrizteko.  

Horrelako hirigintza garapena gauzatzeak, komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan 
eragina baxua izango luke, eta ertaina proiektua gauzatuko den eremuan. Kasu honetan 
ere, adierazgarriak izango dira bizilagun berrien ezaugarriak.  

Tokiko euskararen ezagutzan eta erabileran etengabeko eragin hedatua izango duela 
aurreikusi da, aurreko bi hipotesien neurri berean.   

Hizkuntza paisaian proiektua garatutako eremuan eragin mugatua baina etengabekoa 
izan daiteke, kasu honetan, ordea,  maila baxuan. 

Zerbitzu eta jardueren komunikazioan bezala, euskaraz zerbitzuen eskaintzan ere, aurreko 
hipotesian bezala baloratu da. Herriak badu neurri hauetako esku-hartzeak nahiko  modu 
egokian integratzeko gaitasuna. 
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ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA HAPOREN AURRERAPEN 
DOKUMENTUAK AURREIKUSITAKOA BAINO %20 GEHIAGO ERAIKIZ GERO (4. hipotesia)


Azken hipotesi honek biztanle berri kopuru handiena aurreikusten du, eta, gainera, 
horietako asko herri erdialdetik nahiko urrun kokatutako eremu batean. 

Esan daiteke eraginari lehen bi hipotesien antzerako balorazioak eman zaizkiola; halere, bi 
puntutan eragina handiagoa izango dela uste da: batetik, tokiko euskararen ezagutzan, 
eta, bestetik, tokiko euskararen erabileran. Horietan bietan eragina handia izango 
litzatekeela baloratu da; eremu mugatuan bezala baita herrigunera hedatuan ere, eta 
etengabean.  

Tokiko komunitatearen dinamiken sendotasun azpimarratzen duten balorazioak egon 
arren, azpimarragarria da 4. hipotesi honen balorazio orokorra larria dela; ondorioz, 
garapen hau baztertzea gomendatzen da. 

* Eragin linguistikoaren ebaluazioaren galdetegiak beteta dokumentu honen amaieran 
erantsi dira, 1. eranskinean. 
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FUNTSEZKO ALDERDIAK  

Funtsezko alderdien azterketaren helburua proiektuak hizkuntzari lotutako alderdiak 
jasotzen dituen edo ez aztertzea da. Funtsezko alderdien azterketan, HAPOan 
aurreikusitako esku-hartze nagusienek etxebizitzei eta espazio publikoei dagozkienez, 
jarraian aztertzen dira Etxebizitzari, Espazio Publiko Irekiei eta Hizkuntzari lotutako funtsezko 
alderdiak.  

Oinarrizko ekipamenduen kasuan Anbulatorioa eraiki ala ez zalantza prozesuaren mahai 
gainean egon bada ere; epe laburreko garapen hipotesitik kanpo utzi da. Beraz, 
Oinarrizko Ekipamenduen atala ez da bete. Jarduera Soziokulturaletarako ere ez da 
azpiegiturarik aurreikusi.  

Jarduera Ekonomikoaren kasuan, garapenaren eremu bateko etxebizitzetan, Fabrensan, 
erabilera mistoko eremuak aurreikusi dira. HAPOn ez dago zehaztasun gehiago. Herriko 
industrialdean, Bazurkan, jarduera gehiago abiatzeko espazioa eraiki egokiak badaude. 
Beraz, ulertu da planeamendu berriek ez dutela aparteko eraginik honetan.   

ETXEBIZITZA 


Orokorrean, aurreikusi diren etxebizitzak herritarren eta komunitatearen beharretara 
egokituta daude. Komunitaterako hirigintza garapen eredu bat landu nahi da, baita 
etxebizitzen tipologiari dagokionean ere, eta kontuan hartu dira bai esku-hartzearen 
dimentsioak eta baita lekukotzea ere. Agian zenbait aspektu esplizituki zehaztea falta da, 
baina HAPOren oinarrizko filosofiak badu asmo hori. Ezezko erantzuna 4. galderak 
(Etxebizitza-eraikin berrietan, bizilagunek elkar ezagutzeko eta elkarrekin harremanetan 
jartzeko, atari bakoitzeko bizilagun-kopurua zaintzea edo mugatzea aurreikusi al da?) 
bakarrik jaso du. Aurrerapen dokumentuan alderdi hau ez dago guztiz zehaztuta, eta 
aurrerantzean kontuan izatea gomendagarria izango da. 

ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK


Garapen proposameneko espazio publiko irekiek Alegiaren egungo izaera errespetatu 
eta gizarte kohesioa eta kultur bizitza areagotzea dute helburu. Dena den, aurreko 
kasuan aipatu bezala, badaude oraindik nahikoa zehaztu gabeko hainbat alderdi. Horien 
artean, planeamenduko hurrengo pausuetan komeni da esplizitatzea espazio publiko 
horiei emango zaien erabilera askotarikoa eta adin nahasketa ahalbidetzen duten 
eremuak sortzea. Halere, orokorrean, espazio horien izaerari, dimentsioari eta lekukotzeari 
lotutako erantzunek teorian euskararen erabilera areagotzeko norabidea dute.   

'26



�
HIZKUNTZARI LOTUTAKO FUNTSEZKO ALDERDIAK


Kasu honetan, Alegiako HAPOren aurrerapen dokumentuari dagokion konkrezio maila 
dela eta, Hizkuntza Irizpideak ez daude oraindik zehaztuta. Planeamenduaren 
garapenak, ordea, asmo sendo bat badu, eta norabide horretan, ahal den neurrian, 
alderdi hauek kontuan hartzea eta irizpideak jasotzea izango da bidea. Hainbat hizkuntza 
irizpide eta neurri osagarri, dena den, planeamendu tresna hauetatik at daude; nahiz 
garrantzitsua den une honetan ideiok jasotzea. Hirigintza garapenon kontuan hartuta 
Udaleko hizkuntza irizpideak berraztertu eta zehazteko une interesgarria da.   

* Funtsezko alderdiei dagozkien taulak dokumentu honen amaieran erantsi dira, 2. 
eranskinean. 

'27



�
6. ONDORIOAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK  

Alegiako HAPOk euskaran izan dezakeen eragina bi faktore nagusik determinatuko dute: 
batetik, eraikiko den etxebizitza kopuruak, eta, bestetik, etxebizitza berri hauen 
kokapenak. Lehenengoak etor daitekeen biztanle berri kopurua baldintzatuko du, eta, 
bigarrenak, biztanle berri horien eta tokiko komunitatearen, zein bere dinamiken, arteko 
harremana.  

Landutako hipotesi ezberdinen artea, lehengo hiruen eragin linguistikoaren intentsitatea 
moderatua litzateke. Laugarren hipotesiak (gaur egungo planeamenduan aurreikusitako 
etxebizitzak baino gehiago eraikitzeak), aldiz, eragin larria izango luke. Ondorioz, esan 
daiteke aurrerapen dokumentuak definitutako garapena egokia dela, eta baztertu behar 
direla kopuru horietatik gorako proposamenak. Gainera, era berean, interesgarria da 
lehen garapena herri gunearen bihotzetik gertu izatea. Honek biztanle berrien etorreraren 
inpaktua integratzen lagunduko du. Bigarren garapena urrunago proposatu da, eta fase 
ezberdinetan gauzatzea da helburua.  

Bestalde, etxebizitzen %20a babes ofizialeko etxebizitzak dira, eta beste horrenbeste 
tasatuak. Horrek, hartu nahi diren neurri zuzentzaileei begira, abantaila dakar; udalari 
aukera emango baitio neurri batean prozesua planifikatu, antolatu eta kudeatzeko. 
Sustapen pribatukoen kasuan baino malgutasun handiagoa izango da. 
  
Galdetegiei erantzutean Alegiako herritarrak, kezka izan arren, argi dute hizkuntza 
komunitate indartsu baten parte direla; eta Udalak, bere aldetik, hizkuntza irizpide 
sendoak ezartzeko borondatea du. Dena den, azken kale erabilera neurketan jasotako 
ehunekoei modu aktiboan eutsi behar zaie. Garapen aurreikuspenei babes neurriekin eta 
neurri zuzentzaile egokiekin herriko euskal komunitatea sendotzea bilatuko da. 

NEURRI ZUZENTZAILE OROKORRAK  

PLANIFIKAZIOAN 
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Neurri zuzentzaileak
Aurrerapen dokumentuan jasotako etxebizitza berrien kopurua herritarren 
beharretara egokituta dago. Zenbait arlotatik egin diren aprobetxamendu 
gehikuntzarako proposamenak ez onartu. 

1.

Egungo hizkuntza irizpideak aztertu eta Hizkuntza irizpideak HAPOn integratzea.  2.

Funtsezko alderdien azterketan azalarazi den gisan, hizkuntzan eragin zuzena 
izango duten parametroak esplizituki adieraz HAPOn; besteak beste, etxebizitza-
eraikin berrietan atari bakoitzeko bizilagun-kopurua zaintzea (bizilagunek elkar 
ezagutzeko eta elkarrekin harremanean jartzeko), edota espazio publiko irekiei 
askotariko erabilera ematea eta adin nahasketa bultzatzea. 

3.
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OBRA/ETXEBIZITZAK EGITERAKOAN


ETXEBIZITZAK EGIN OSTEAN
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Neurri zuzentzaileak

Hirigintzari/Etxegintzari lotutako lehiaketa publikoetan hizkuntza irizpideak kontuan 
hartu  8.

Obra lizentzia ematerakoan hizkuntza irizpideak txertatu. Hizkuntza paisaia 
euskaraz izan dadin. Hizkuntza irizpideak gehitu gomendio modura  
  

9.

Irizpideen artean izapideak udalarekin euskaraz egitea gehitzea  10.

Obra arduraduna euskalduna izatea zehaztu lehiaketa publikoetan  11.

Lehiaketan euskararen inguruko ziurtagiriren bat daukaten enpresak lehenetsi  12.

Neurri zuzentzaileak

Udalak sustatutako etxebizitzetan hizkuntza paisaiaren inguruko irizpideak 
mantentzea bideratu. Sustapen pribatuko etxebizitzei hizkuntza paisaiaren 
gomendio irizpideak helarazi  

13.

Finka-administratzaile euskaldunak hartzea gomendatu  14.

Herriko merkataritzara begira gomendioak eta sariketa sistema bideratu hizkuntza 
ohiturak jakin batzuk sustatzeko 

15.

Udalak sustatutako etxebizitzen inguruko iragarkiak eskualdeko/herriko 
komunikabideetan jarri. 

16.

Bertako toponimia erabiltzea etxe/kale/plaza izenak ezartzeko  17.

Etorri berrientzako Harrera plan linguistikoa sortu. Erroldatzen direnerako euskarria 
sortu. Harrera egin etorri berriei, ongi etorria emateko ekitaldia egin. Eta udaleko 
lan ildoetan sartzeko aukera eskaini  

18.

Herriko elkarte eta eragile ezberdinetan hizkuntza irizpideak finkatu  19.

Etxebizitzak herrikoentzako izan daitezen neurriak hartu: beharrak neurtu, eskaerak 
jaso…

4.

Etxebizitza eraikitzaileak herriko kooperatibak izatea sustatu  5.

Etxebizitza berrien eraikuntza fase ezberdinetan denboran luzatu   
 

6.

Etxebizitza tasatuetan erroldaren irizpidea ezarri  7.
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JARRAIPEN BATZORDEA 

Neurri zuzentzaile hauei jarraipena egiteko Jarraipen Batzordea osatu eta jarraipenerako 
sistema zehaztea komenigarria da.  

Jarraipen Batzorde hori honakoek osatuko dute: Alegiako Euskara Batzordea, UEMAko 
ordezkaria eta Udaleko ordezkaria.  
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Mintzalagun gisakoa antolatu  20.
Itzulpen zerbitzua eskaini  21.

Ahalduntze eskolak eta hizkuntza portaeren inguruko saioak antolatu 
euskaldunentzat  

22.

Ostatuei eta aisialdira bideratutako sentsibilizazio ekintzak bideratu  23.

Orain arteko ezarri diren irizpideei eta Euskara Batzordeak ezarritako bideari eutsi; 
tarteka garapen eta egoera berriei egokituta irizpideak eguneratu 
 

24.

Herritarrak kontzientziatzeko batzarrak eta formazio saioak antolatu  25.

Doako euskalduntzea bermatu  
 

26.



�
7. ERANSKINAK 

1. ERANSKINA: Eragin linguistikoaren ebaluazioaren galdetegiak
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1. HIPOTESIA (Alde Zaharra + Hegoalde + Fabrensa I ) eta 2. HIPOTESIA (Hegoalde + Fabrensa I) 
BAI/EZ + - INTENTSITATEA BALIOA AZALPENA

1. Komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan(harreman sareak aldatzea, harreman ohiturak aldatzea, kultur espresioak aldatzea, elkargune 
berriak sortzea, kultur agenda)
1.1 Eragina proiektua egiten ari den artean Bai -
1.1.1. Eragina zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

1.1.2. Eragina zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere 
hedatuko da

Bai - BAXUA 1

1.2. Eragina proiektua egin eta gero Bai
1.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - HANDIA 8

1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Bai - BAXUA 3

1.3.Eragina noizbehinkakoa izango da Ez
1.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - BAXUA 2

14,5
2. Tokiko euskararen ezagutzan (tokiko komunitatearen euskararen ezagutza tasa. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari berrien 
eraginez etor daiteke aldaketa)
2.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
2.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

2.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere 
hedatuko da

Ez

2.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
2.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Ez

2.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Bai - ERTAINA 6

2.3.Eragina noizbehinkakoa izango da Ez
2.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4

10,5
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3. Tokiko euskararen erabileran (tokiko komunitatearen euskararen erabilera tasa aldatzea. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari 
berrien eraginez etor daiteke aldaketa)
3.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
3.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

3.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere 
hedatuko da

Ez

3.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
3.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - ERTAINA 4

3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Bai - ERTAINA 6

3.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

3.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4
14,5

4. Hizkuntza paisaian (paisaia horretan ikus edo entzun dezakegunak osatzen du hizkuntza paisaia)
4.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
4.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Bai - ERTAINA 1

4.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere 
hedatuko da

Ez

4.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
4.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki

Bai - ERTAINA 6

4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Ez

4.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

4.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4
11,0

5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan (deialdiak direla, adierazpenak direla, egindakoaren berri ematea dela...)
5.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
5.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Bai - ERTAINA 0,5
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5.1.2. Eragin zabala: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
5.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
5.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - BAXUA 2

5.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Bai - BAXUA 3

5.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

5.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - BAXUA 2
7,5

6. Euskarazko zerbitzuen eskaintzan (jardueren hizkuntza)
5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan Ez
6.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Ez

6.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere 
hedatuko da

Ez

6.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
6.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - ERTAINA 4

6.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Bai - ERTAINA 6

6.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

6.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4
14

Eragin Linguistikoaren Intentsitate Puntuazioa 112

HAPO ERAGIN LINGUSITIKOAREN EBALUAZIOA 1. eranskina_ 1-�3 ALEGIA



3. HIPOTESIA (Alde Zaharra + 83) 
BAI/EZ + - INTENTSITATEA BALIOA AZALPENA

1. Komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan(harreman sareak aldatzea, harreman ohiturak aldatzea, kultur espresioak aldatzea, elkargune 
berriak sortzea, kultur agenda)
1.1 Eragina proiektua egiten ari den artean Bai -
1.1.1. Eragina zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

1.1.2. Eragina zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Bai - BAXUA 1

1.2. Eragina proiektua egin eta gero Bai
1.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - ERTAINA 4

1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
1.3.Eragina noizbehinkakoa izango da Ez
1.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - BAXUA 2

7,5
2. Tokiko euskararen ezagutzan (tokiko komunitatearen euskararen ezagutza tasa. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari berrien 
eraginez etor daiteke aldaketa)
2.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
2.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

2.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Ez

2.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
2.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Ez

2.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - ERTAINA 6
2.3.Eragina noizbehinkakoa izango da Ez
2.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4

10,5
3. Tokiko euskararen erabileran (tokiko komunitatearen euskararen erabilera tasa aldatzea. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari 
berrien eraginez etor daiteke aldaketa)
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3.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
3.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

3.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Ez

3.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
3.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - ERTAINA 4

3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - ERTAINA 6
3.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

3.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4
14,5

4. Hizkuntza paisaian (paisaia horretan ikus edo entzun dezakegunak osatzen du hizkuntza paisaia)
4.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
4.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

4.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Ez

4.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
4.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki

Bai - BAXUA 2

4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
4.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

4.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - BAXUA 2
4,5

5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan (deialdiak direla, adierazpenak direla, egindakoaren berri ematea dela...)
5.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
5.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - ERTAINA 0,5

5.1.2. Eragin zabala: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
5.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
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5.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - BAXUA 2

5.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - BAXUA 3
5.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

5.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - BAXUA 2
7,5

6. Euskarazko zerbitzuen eskaintzan (jardueren hizkuntza)
5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan Ez
6.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Ez

6.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Ez

6.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
6.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - ERTAINA 4

6.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - ERTAINA 6
6.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

6.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4
14
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4. HIPOTESIA (Alde Zaharra + Hegoalde + Fabrensa I + %20) 
BAI/EZ + - INTENTSITATEA BALIOA AZALPENA

1. Komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan(harreman sareak aldatzea, harreman ohiturak aldatzea, kultur espresioak aldatzea, elkargune 
berriak sortzea, kultur agenda)
1.1 Eragina proiektua egiten ari den artean Bai -
1.1.1. Eragina zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 
soilik sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

1.1.2. Eragina zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko 
da

Bai - BAXUA 1

1.2. Eragina proiektua egin eta gero Bai
1.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - HANDIA 8

1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - BAXUA 3
1.3.Eragina noizbehinkakoa izango da Ez
1.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - BAXUA 2

14,5
2. Tokiko euskararen ezagutzan (tokiko komunitatearen euskararen ezagutza tasa. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari berrien 
eraginez etor daiteke aldaketa)
2.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
2.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

2.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
2.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
2.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Ez

2.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - HANDIA 12
2.3.Eragina noizbehinkakoa izango da Ez
2.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - HANDIA 8

20,5
3. Tokiko euskararen erabileran (tokiko komunitatearen euskararen erabilera tasa aldatzea. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari 
berrien eraginez etor daiteke aldaketa)
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3.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
3.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - BAXUA 0,5

3.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
3.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
3.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - HANDIA 8

3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - HANDIA 12
3.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

3.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - HANDIA 8
28,5

4. Hizkuntza paisaian (paisaia horretan ikus edo entzun dezakegunak osatzen du hizkuntza paisaia)
4.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
4.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - ERTAINA 1

4.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
4.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
4.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki

Bai - ERTAINA 4

4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
4.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

4.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4
9,0

5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan (deialdiak direla, adierazpenak direla, egindakoaren berri ematea dela...)
5.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? Bai -
5.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Bai - ERTAINA 0,5

5.1.2. Eragin zabala: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
5.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
5.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - BAXUA 2
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5.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - BAXUA 3
5.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

5.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - BAXUA 2
7,5

6. Euskarazko zerbitzuen eskaintzan (jardueren hizkuntza)
5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan Ez
6.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik 
sortuko du

Ez

6.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez
6.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Bai -
6.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena 
izango da bereziki?

Bai - ERTAINA 4

6.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Bai - ERTAINA 6
6.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

6.4. Eragina etengabekoa izango da Bai - ERTAINA 4
14

Eragin Linguistikoaren Intentsitate Puntuazioa 172
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2. ERANSKINA: Funtsezko alderdiei dagozkien taulak

'32



ETXEBIZITZA

Etxebizitzak eraikiko diren kasuetan betetzekoa
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNZAN

1
Etxebizitzen batez besteko 
kostua herritarren beharretara 
egokitutakoak al dira?

X

Babes ofizialeko etxebizitzak (%20) eta tasatuak (%20) ere 
aurreikusi dira bi eremuetan. Gainera, San Juan kaleko etxe 
hutsei bizia emateak prezio ezberdinetako etxeen aukera 
aberastuko du. Interesgarria litzateke eremu berrietan 
tamaina/tipologia/prezio ezberdinetako etxebizitzak 
proposatzea.

Euskararen ezagutza-tasa 
horrenbeste ez jaistea lortzen 
da, herrikoak bertan geratzeko 
aukera sustatuta, hazkuntza 
txikiagoa izango litzatekeelako. 
Euskara mailari eusteko etxe 
garestiak egitea ez al da 
hobea? Etorkinek joaera 
handiagoa dute etxebizitza 
merkeetara joateko. Halere, 
herriko gazteei tokia eman ahal 
izateko aukera eskaini.  

2
Etxebizitzetatik oinarrizko 
zerbitzu eta ekipamenduak aise 
iristeko moduan egotea sustatzen 
al du?

X
Alde Zaharra betetzea eta Hegoalde eremua zerbitzuetatik 
bertan aurkitzen da. Fabrensako garapena pixka bat 
urrunago aurkitzen bada, konekxio indarra indartzea jasotako 
dago irisgarritasuna errazteko.  

Komunitatearen gizarte bizitza 
aberasten du eta, ondorioz, 
erabilera areagotzen du

3
Elkarbizitzarako espazio irekiak 
aurreikusten al dira 
etxebizitzetatik gertu?

X
Alde Zaharrak baditu bereak, Hegoalde eremuan eskola 
espazioarekin harremanean plaza bat aurreikusten da. 
Fabrensako eremuan ere arreta berezia eskainiko zaie kanpo 
espazioei. 

4

Etxebizitza-eraikin berrietan, 
bizilagunek elkar ezagutzeko eta 
elkarrekin harremanetan jartzeko, 
atari bakoitzeko bizilagun-
kopurua zaintzea edo mugatzea 
aurreikusi al da?

X
Halakorik esplizituki adierazi ez bada ere, proposatutako 
garapenen tipologiak jasotzen du muga hori. Interesgarria 
izan daiteke ere etxebizitza blokeen barnean espazio eta 
zerbitzu komunak eskaintzea.
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DIMENTSIOA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

5
Herriaren hazkuntza jasangarria 
izatea jasotzen al da helburuen 
artean?

X

Garapen proposamena jasangarritasunean oinarritu da eta 
hazkunde baxu bat aurreikusi da. Aurrerapen dokumentuan 
jasotakoez gaindiko hazkundeak zalantza jar dezake oreka 
hori. Lehen asmoa gaur egun hutsik dauden etxebizitzak 
betetzea da.

Euskararen ezagutza-tasa 
horrenbeste ez jaistea lortzen 
da, herrikoak bertan geratzeko 
aukera sustatuta, hazkuntza 
txikiagoa izango litzatekeelako.6

Etxebizitzak eskuratzeko 
lehentasuna herritarrek izateko 
neurriak hartzea proposatzen al 
da?

X
Oraindik ez dago hala definituta, baina tasatuen eta babes 
ofizialeko etxebizitzetan jasoko da ideia hori. Beste neurri 
batzuk hartzea ere interesgarria litzateke.

7
Etxebizitzen eraikuntza denboran 
luzatzeko neurriak jasotzen al 
dira?

X
Lehen fase bat aurreikusi da (30 etxebizitza 
Hegoalden).Hurrengo garapena beranduago aurreikusten da 
(Fabrensa); gainera, bi fase ezberdinetan, ziurrenik.

Jende etorrera asimilatzeko 
aukera lortzen da

LEKUKOTZEA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

8
Etxebizitzak herriko eremu 
ezberdinetan egitea aurreikusten 
al da?

X Auzoko eremu bateko puntu ezberdinetan, herriko 
testuinguruan zentzuzko aukera bakarrak direla esan daiteke. 

Eraginaren intentsitatea 
baxuagoa izatea lortzen da
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ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK
Eraberritu edo berriak eraikiko diren kasuetan betetzekoa

IZAERA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

9
Espazio publiko irekiak 
erakargarriak, aise iristeko 
modukoak eta erabiltzeko 
modukoak bultzatzen al dira?

X
Proposatutako espazio publiko berriek ezaugarri horiek 
dituzte; gainera, gaur egungo bilbean zentzu horretan 
eragitea aurreikusten da. Gizarte kohesioa eta kultur 

bizitza areagotzen du eta 
ondorioz, erabilera areagotzen 
du

10 Oinezko sareak aurreikusi al 
dira? X Komunazio ardatz nagusia indartzea aurreikusi da bertan 

oinezkoei eta bizikletei espazio gehiago eskaintzeko.

11
Espazio publikoen arteko 
harremana egotea kontuan 
hartu al da?

X Aurreko bi puntuetan aipatutako neurrietan.

12
Espazio publiko irekiei 
askotariko erabilera ematea 
aurreikusten al da?

X
Momentuz, ez da erabilera zehatzik planteatu; bakoitzak 
duen kokapenarekin eta morfologiarengatik aniztasuna 
izango dela aurreikusi badaiteke ere.

Ezaugarri ezberdinetako 
pertsonak elkarrekin egotea 
sustatzen du eta gizarte 
kohesio eta elkarbizitza 
hobetzen du, erabilera 
areagotuz

13
Espazio publikoetan adin 
nahasketa ematea aurreikusten 
al da? Haur zein helduek erabili 
ahal izateko guneak egotea?

X Momentuz, ez esplizituki; baina, herriaren eta bere espazio 
publikoen izaerak aukerak ematen ditu. 

Gizarte kohesioa sustatzeaz 
gain, hizkuntzaren zein 
kulturaren transmisioa ematea 
sustatzen du

DIMENTSIOA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. ERAGINAK HIZKUNTZAN
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14
Tokiko beharretara 
neurriratutako espazio publikoak 
aurreikusi al dira

X

Etxeen arteko espazioei garrantzia berezia emango zaie. 
Lehen begiratuan, akaso, hutsune gehiegi nabari da 
planoetan; baina espazio horien konfigurazioak (espazio 
berdeei eta elementu naturalei eskainiko zaionak) 
baldintzatuko du.

Erabiltzaileen hazkuntza 
jasangarria izaten laguntzen du 
eta, ondorioz, erabilerari modu 
xumeagoan eragiten dio

LEKUKOTZEA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. ERAGINAK HIZKUNTZAN

15
Ekimenak garrantzi naturala, 
historikoa edota kulturala duten 
lekuak babesten edo hobetzen 
al ditu?

X
Aparteko garrantzizko lekurik ez dago eragite eremuan. 
Hegoalden eraldaketa formal handia proposatuko da; 
Fabrensan, aldiz, erreka baten trazatua berreskuratuko da, 
baina bilbe industrialaren eremua bat guztiz eraldatuko da.

Bertako ondarea zaintzen du, 
bertako kultura, hizkuntza, 
natura, historia aintzat hartuta

16

Espazio publiko irekiak beste 
instalazio batzuk ditu inguruan, 
adibidez, dendak, liburutegia, 
kultur etxea, ikastetxeak eta 
gizarte kohesioa sustatzeko 
komunitate-zentroak?

X

Hegoaldeko espazio publikoak lotura zuzena izango du 
instalazio horietako askorekin. Garrantzitsua izango da lotura 
horiei indarra ematea. Fabrensa eremua pixka bat urrunago 
aurkitzen bada ere, helburua da ardatza indartzea eta han 
zerbitzu berriak eskaintzea.

Gizarte kohesioa eta kultur 
bizitza areagotzen du eta, 
ondorioz, erabilera areagotzen 
du

17
Espazio publiko irekiak eremu 
askotan dispertsatzea 
aurreikusten al da?

X
Gaur egungo bilbeari eustea eta hura indartzea aurreikusten 
da. Plaza berriak (Hegoalde) kontzentraziorantz jotzen du. 
Fabrensako espazio irekien izaerak ez du dispertsio hori 
eragingo. 
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OINARRIZKO EKIPAMENDUAK

Eraberritu edo berriak eraikiko diren kasuetan betetzekoa

IZAERA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

18

Ekimenak hezkuntzarekin, 
osasunarekin, gizarte-
zerbitzuekin, kirolarekin edo 
kulturarekin lotutako oinarrizko 
ekipamenduen erabilera 
sustatzen al du?

X Anbulatorioa eraiki ala ez, zalantza.
Gizarte bizitza eta kultur bizitza 
sustatzen du. Herritarren 
integrazioa ahalbidetzen dute.

19
Kultura, kirola, hezkuntza 
zerbitzuak eskaintzen dituen 
eraikinen kudeaketa publikoa 
izango al da?

X Anbulatorioa eraiki ala ez, zalantza. Udalaren hizkuntza irizpideak 
ezartzen dira

20
Pribatua izanez gero udalarekin 
hitzarmenak egitea aurreikusten 
al da?

X Anbulatorioa eraiki ala ez, zalantza. Udalarekin hizkuntza irizpideak 
adosten dira

DIMENTSIOA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

21
Tokiko beharretara 
neurriratutako ekipamenduak 
aurreikusi al dira?

X Anbulatorioa eraiki ala ez, zalantza.

Erabiltzaileen hazkuntza 
jasangarria izaten laguntzen du 
eta, ondorioz, erabilera zein 
ezagutza tasari modu 
xumeagoa eragiten dio

HAPO ERAGIN LINGUSITIKOAREN EBALUAZIOA 2. eranskina_3-�1 ALEGIA



LEKUKOTZEA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

22

Ekipamenduak beste 
ekipamendu osagarri batzuetatik 
gertu daude eta denen 
koordinazioa, eraginkortasuna 
eta gizarte-kohesioa 
ahalbidetzen duen sarea 
osatzen dute?

X Anbulatorioa eraiki ala ez, zalantza.
Ekipamenduen erabilera 
sustatzen du eta, ondorioz, 
gizarte integrazioa eta erabilera 
areagotzen du
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JARDUERA EKONOMIKOA

Industriguneak, lanpostuak ugarituko direnean betetzeko:

IZAERA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

23 Ekimenak tokiko lan-aukerak 
sustatzen al ditu? X

Erabilera mistoak aurreikusi dira Fabrensan, baina ez dago 
gehiago zehaztuta. Gainera, jatorrian han zeuden pabilioietako 
jarduerak lekualdatzea aurreikusten da.

Bertakoei lanean geratzeko 
aukera eskaintzen die, eta, 
ondorioz, langileen euskararen 
ezagutza eta erabilerari modu 
xumeagoan eragiten dio

24
Sortuko diren lanpostuak 
bertakoek betetzeko neurriak 
ezartzen al ditu helburuen 
artean?

X Oraindik ez da ezer zehaztu

25
Helburuen artean askotariko 
enpleguak lortzeko aukerak 
sustatzea al dago?

X Oraindik ez da ezer zehaztu

26 Herritar-talde guztientzako lan 
aukerak bultzatzen al ditu? X Oraindik ez da ezer zehaztu

27
Helburuen artean, tokiko 
enpleguarekin lotutako 
prestakuntza sustatzea 
jasotzen al du?

X Oraindik ez da ezer zehaztu

28
Ekonomia aniztasun 
handiagoa egotea bultzatzen 
al du?

X Oraindik ez da ezer zehaztu

DIMENTSIOA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
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BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

29
Tokiko beharretara 
neurriratutako lanpostuak 
sustatuko al dira?

X Oraindik ez da ezer zehaztu

Tokiko lan beharrei erantzuten 
die eta aldi berean kanpoko 
langile kopurua neurriratzeak 
ezagutza tasari positiboki 
eragiten dio

LEKUKOTZEA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

30
Enpresa berriak eraikiko badira 
euskararen hauskortasun 
txikiko gunean izatea 
aurreikusi al da?

X Oraindik ez da ezer zehaztu Eraginaren intentsitatea txikitzen 
du
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JARDUERA SOZIOKULTURALA

Kulturarekin, turismoarekin lotura duten ekimenak aurrera eramango diren kasuetan betetzekoa

IZAERA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

31
Bertako kultura, hizkuntza, 
ohiturak sustatzea jasoko al du 
helburuen artean?

X
Bertako kultura, hizkuntza eta 
ohiturak sustatzen ditu eta 
prestigiatzen ditu

32
Erabiliko diren irudi leloak 
bertako ezaugarriei lotutakoak 
izatea sustatuko al du?

X Bertako izaera indartzen, 
prestigiatzen du

33
Ekimenak bertako kultur 
sorkuntza sustatzea izango al 
du helburuen artean?

X Bertako kultur erreferenteak 
indartzen ditu

DIMENTSIOA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

34 Bisitari kopuru jasangarria 
jasotzea sustatuko al du? X Erabilera eta ezagutza tasari 

modu xumeagoan eragiten dio

LEKUKOTZEA

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN
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35
Jarduerak bisitariak 
hauskortasun txikiko gunean 
jasotzea aurreikusten al du?

X Intentsitate maila baxuagotzen 
laguntzen du
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HIZKUNTZARI LOTUTAKO FUNTSEZKO ALDERDIAK

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

36

Jardueraren/proiektuaren 
exekuzio faserako hizkuntza 
irizpideak ezartzea aurreikusi al 
da?
 hizkuntza paisaiari lotutakoak, 
langileen euskara ezagutzari 
lotutakoak, komunikazio 
hizkuntzari lotutakoak, 
hizkuntzaren erabilerari 
lotutakoak…

X
Oraindik ez dira puntu horiek zehaztu. Dena den, asmo bat 
badago. Zalantza da, sustatzaile pribatuak izanda, Udalak 
zein neurritan eragin ahalko duen.

Egoera soziolinguistikoari 
kalterik egingo ez diola 
bermatzen da

37

Jardueraren/proiektua garatu eta 
gero inguru berri horretarako 
hizkuntza irizpideak ezartzea 
aurreikusi al da? 
hizkuntza paisaiari lotutakoak, 
toponimiari lotutakoak, 
komunikazio hizkuntzari 
lotutakoak, 
hizkuntzaren erabilera eta 
ezagutzari lotutakoak...

X
Oraindik ez dira puntu horiek zehaztu. Dena den, asmo bat 
badago. Irizpide horiek, gainera, herri osora hedatu beharko 
lirateke. 

NEURRI OSAGARRIAK/ARINGARRIAK

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
BAI EZ E.D. AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN
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38

Kaltea murrizteko neurri osagarri 
edo aringarriak aurreikusi al dira?
Etorri berriak euskalduntzeari 
begirakoak, etorri berrien 
integraziori begirakoak, euskara 
planak garatzeari begirakoak, 
ziurtagiriak eskaintzea, itzulpen 
zerbitzuak, irizpideak betetzen ez 
direnerako isunak...

X
Pausuak ematen dira, eta asmoa badago. Gisa horretako 
neurriak edo politikak, ordea, ez daude oraindik zehaztuta. 
ELEren hurrengo pausua izango da. 

Proiektuaren/jardueraren 
eraginez sortutako kaltea 
murrizten da
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